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Management Samenvatting

vrijwilligerswerk dat zowel binnen als buiten de gemeente verricht wordt, kost
de vrijwilliger meestal tussen de 1 en 10 uur per week.

Mantelzorg
Mantelzorg meestal aan ouder(s), voor langere termijn en 10 uur per
week of minder
Een kwart van de deelnemers zorgt voor een naaste. Hiervan doet 60% dit 3
jaar of langer. Als het gaat om het aantal uur per week, geeft ruim driekwart
aan gemiddeld minder dan 1 uur per week tot 10 uur per week voor een
naaste te zorgen. De naaste(n) is/zijn meestal een ouder(s).
Vrijwel alle soorten ondersteuning geboden
Emotionele, sociale en praktische ondersteuning en ondersteuning bij
financiële regeltaken worden door ruim de helft van de mantelzorgers
geboden.
Het geven van zorg aan naasten is enigszins zwaar
Op een schaal van 1 (Helemaal niet zwaar) tot 5 (Heel erg zwaar), scoort het
geven van zorg aan naasten gemiddeld een 2.6. Dit betekent dat het tussen
‘Niet zwaar’ en ‘Neutraal’ valt.

Vrijwilligerswerk combineren met andere verplichtingen is grootste
knelpunt
Nagenoeg iedereen ervaart af en toe of (bijna) nooit knelpunten bij het doen
van vrijwilligerswerk. Slechts een klein deel ervaart dit vaak of regelmatig.
Hierbij wordt met name het combineren van vrijwilligerswerk met andere
verplichtingen als knelpunt ervaren.
Nagenoeg geen behoefte aan advies en ondersteuning aangaande
vrijwilligerswerk, hulp en ondersteuning helpt wel bij het doen van
vrijwilligerswerk, maar lang niet altijd ontvangen
Deelnemers hebben niet per se behoefte aan advies en ondersteuning bij het
vrijwilligerswerk dat ze uitvoeren, maar bepaalde vormen van hulp en
ondersteuning helpt ze wel of zou ze helpen bij het doen van vrijwilligerswerk.
Denk hierbij aan hulp bij het zoeken van vrijwilligers, financiële
tegemoetkoming en cursussen/scholing. Toch geeft ruim de helft aan geen
hulp en ondersteuning te krijgen.

Meeste voorkeur voor praktische hulp en ondersteuning bij regeltaken,
meerderheid krijgt echter geen hulp en ondersteuning
Praktische hulp is bijvoorbeeld hulp in het huishouden en ondersteuning bij
regeltaken de aanvraag van indicaties en het regelen van hulpmiddelen.

Hoge tevredenheid met vrijwilligerswerk
Ruim driekwart van de deelnemers die vrijwilligerswerk doen, zijn (zeer)
tevreden met dit vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk

Buurtwerk

Vrijwilligerswerk vooral in de gemeente verricht en tussen de 1 en 10
uur per week
Ruim de helft geeft aan geen vrijwilligerswerk te verrichten. Deelnemers die
dit wel doen, doen dit vooral binnen de gemeente Rheden. Het

Beoordeling hoe buurtbewoners omzien naar elkaar
Over het algemeen zijn deelnemers neutraal en vinden ze dat buurtbewoners
niet goed en niet slecht omzien naar elkaar.

Management samenvatting
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Een derde van de inwoners heeft initiatieven uitgevoerd of daaraan
meegewerkt
Ruim de helft heeft in het afgelopen jaar geen initiatief opgepakt of
meegewerkt aan een initiatief van een andere inwoner in de eigen buurt of
omgeving om omzien naar elkaar in buurten en wijken te versterken. Een
derde heeft daarentegen wel een initiatief uitgevoerd of daaraan meegewerkt.
Een kwart heeft ondersteuning gehad bij het opzetten en uitvoeren van
initiatieven en dit heeft hen geholpen
Deelnemers die ondersteuning hebben gehad, kregen dit voornamelijk van
buurtbewoners. Driekwart van de deelnemers die ondersteuning hebben
gehad, geven aan dat het hen geholpen heeft bij het opzetten en uitvoeren
van het initiatief.
Meerderheid niet bekend met ondersteuning die vanuit Incluzio kan
worden verkregen voor initiatieven
Respondenten die in het afgelopen jaar een initiatief hebben opgezet of
uitgevoerd of die dit hebben overwogen te doen, wisten in de meeste gevallen
niet dat er vanuit Incluzio ondersteuning kan worden verkregen voor
initiatieven.

Geen behoefte aan hulp of ondersteuning in het dagelijks leven,
meerderheid weet wel waar ze de hulp/ondersteuning aan kan vragen
Deelnemers die aangeven op dit moment geen hulp of ondersteuning het
dagelijks leven nodig te hebben, weten wel waar ze deze hulp of
ondersteuning aan kunnen vragen. Zij benoemen hierbij vooral de gemeente.
Bekendheid met vrijwilligers- of hulporganisaties
Er is enkel een meerderheid die het dorpshuis, buurthuis en inloophuis,
Humanitas, MVT en jongerenwerker kent. (Bijna) niemand is bekend met
andere vrijwilligers- of hulporganisaties dan de genoemde.
Kleine groep maakt gebruik van initiatieven
De ruime meerderheid geeft aan nooit gebruik te hebben gemaakt van één
van de initiatieven. Het hoogste percentage (39%) heeft gebruik gemaakt van
een dorpshuis, buurthuis en/of inloophuis.
Weinig belemmeringen ervaren om deel te nemen aan activiteiten
buitenshuis
Slechts een klein deel geeft aan belemmeringen te ervaren om deel te nemen
aan activiteiten buitenshuis. Dit betreft met name vanwege de gezondheid.

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
Hulp voornamelijk gezocht in eigen netwerk
Als iemand zelf hulp nodig heeft, bijvoorbeeld na een breuk of op de
computer, en wanneer iemand hulp zoekt voor een kind, wordt dit meestal in
het eigen netwerk gezocht.

Management samenvatting
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Onderzoeksopzet
Benaderen doelgroep
In opdracht van gemeente Rheden heeft Moventem een onderzoek over de
voorzieningen voor vrijwilligerswerk, mantelzorg, buurtwerk en een
algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners van de gemeente
uitgevoerd onder de 1.466 leden van Rheden Spreekt. Daarnaast is er een
open link gecommuniceerd. Deelnemers hebben de mogelijkheid gehad om
de vragenlijst in te vullen tussen 13 april en 8 mei 2022. Er is 1 keer een
reminder verstuurd aan panelleden waarvan nog geen ingevulde vragenlijst
was ontvangen.

Deelnemers
In totaal hebben 590 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Een
respons-rate van 40%. 8 deelnemers deden mee via de open link. Het
totale aantal respondenten komt daarmee op 598.

konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale percentage
komt dan hoger dan 100% te liggen.
In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de
respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze
rapportage te vinden.
In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de
betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten.
Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.
Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open
antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Wmo’.

Met het aantal respondenten (598) kunnen met een betrouwbaarheid van
95% en een foutmarge van 3,98% uitspraken worden gedaan over de
populatie.

Resultaten weergave
De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document
beschreven middels diagrammen en tabellen.
Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden
mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het
aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze
redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangegeven hoeveel
respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord. Door
afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen

Inleiding

8

Resultaten

Een kwart zorgt voor naaste die hulp nodig heeft

Gemeente
Rheden

Zorgt u voor een naaste in uw omgeving die hulp nodig heeft? (n=598)

Ja

26%

Nee

74%

2019 (n=621) 2017 (n=687) 2016 (n=590)
Ja

33%

28%

29%

Nee

68%

72%

71%

Mantelzorg
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Zorg voor naaste vaak voor langere termijn

Gemeente
Rheden

De vragen over mantelzorg zijn enkel beantwoord door deelnemers die hebben
aangegeven te zorgen voor een naaste in hun omgeving die hulp nodig heeft.
Hoe lang zorgt u al voor een naaste? (n=165)

Minder dan 1 jaar tot 3 jaar

3 tot 5 jaar

5 jaar of meer dan 5 jaar

Minder dan 1 jaar tot 3 jaar
3 tot 5 jaar
5 jaar of meer dan 5 jaar

40%

23%

37%

Het percentage deelnemers dat 5 jaar of meer
dan 5 jaar voor een naaste zorgt is in 2022
gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

2019 (n=200) 2017 (n=193) 2016 (n=173)
39%
34%
39%
16%
19%
17%
45%
46%
44%

Mantelzorg
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Zorg voor naaste meestal 10 uur per week of minder

Gemeente
Rheden

Hoeveel uur per week zorgt u gemiddeld voor een naaste? (n=165)

Minder dan 1 uur per week – 10 uur
per week

76%

10-20 uur per week

12%

20 uur per week of meer

12%

2019 (n=200) 2017 (n=193) 2016 (n=173)
Minder dan 1 uur per week
- 10 uur per week
10-20 uur per week
20 uur per week of meer

83%

78%

84%

7%
10%

12%
11%

9%
8%

Mantelzorg
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Meeste mantelzorgers zorgen voor ouder(s)

Voor welke naaste(n) zorgt u? Degene voor wie ik zorg is mijn… (n=165)
Meer antwoorden mogelijk
ouder (schoon-, stief-, pleeg-)

42%

vriend(in), kennis, collega

19%

buurvrouw of -man

18%

partner

16%

zoon of dochter

12%

zus of broer

3%

ander familielid

3%

grootouder

3%

anders, namelijk:

2019 (n=200) 2017 (n=193) 2016 (n=173)
ouder (schoon-, stief-,
pleeg-)
vriend(in), kennis, collega
buurvrouw of -man
partner
zoon of dochter
zus of broer
ander familielid
grootouder
anders, namelijk:

36%

36%

36%

9%
22%
26%
14%
5%
6%
0%
5%

11%
20%
19%
11%
7%
8%
0%
10%

10%
23%
19%
13%
5%
7%
1%
9%

6%

Mantelzorg

13

Gemeente
Rheden

Vrijwel alle soorten ondersteuning geboden

Welke ondersteuning geeft u momenteel? (n=165)
Meer antwoorden mogelijk

2019 (n=200) 2017 (n=193) 2016 (n=173)

Emotionele steun (luisterend oor)

71%

Hulp bij het verplaatsen buitenshuis, maken van uitstapjes
en bezoekjes aan familie of vrienden, contacten met de
gezondheidszorg (mee naar bijvoorbeeld de huisarts, het
ziekenhuis, een therapie), het regelen van hulp,
hulpmiddelen en/ of woningaanpassingen

61%

Hulp bij huishoudelijke taken zoals klaarmaken van eten en
drinken, schoonmaken huis, wassen, strijken en naaien van
kleding, boodschappen doen of kleine klussen in huis/ de
tuin

54%

Hulp bij het regelen van financiële en administratieve zaken

54%

Hulp bij persoonlijke verzorging (aan- en uitkleden, wassen,
kammen, scheren), naar het toilet gaan, verplaatsen
binnenshuis, eten, drinken of toedienen van medicatie

Anders, namelijk:

75%

73%

68%

61%

62%

56%

57%

59%

48%

53%

53%

53%

14%

11%

13%

15%

14%

9%

7%

8%

Mantelzorg
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Het geven van zorg aan naasten is enigszins zwaar

Hoe zwaar is het geven van de zorg aan uw naaste(n) voor uzelf? (n=165)

5%
23%
Heel erg zwaar

28%

Zwaar

Ruim een kwart vindt het zorg geven aan een
naaste (heel erg) zwaar of staat er neutraal in.
45% vindt het (helemaal) niet zwaar. Dit
percentage is
toegenomen
vergeleken
voorgaande jaren.

Neutraal

19%

Niet zwaar
Helemaal niet zwaar

26%

Mantelzorg

2019
(n=200)

2017
(n=193)

2016
(n=172)

(Heel erg) zwaar

26%

27%

25%

Neutraal
(Helemaal) niet zwaar

39%
36%

33%
40%

31%
43%
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Meeste voorkeur voor praktische hulp en
ondersteuning bij regeltaken

Gemeente
Rheden

Welke hulp en ondersteuning helpt u/zou u helpen als mantelzorger (in
de zorg voor uw naaste(n)? (n=165) Meer antwoorden mogelijk
2019 (n=143)
Praktische hulp, bijvoorbeeld in het
huishouden

28%

26%

Ondersteuning bij regeltaken, bijvoorbeeld
aanvraag indicaties en regelen hulpmiddelen

28%

28%

Financiële tegemoetkomingen

22%

22%

Informatie en voorlichting over mantelzorg

14%

14%

Educatie, bijvoorbeeld cursussen gericht op
voorlichting of vaardigheden

10%

13%

Iemand die de zorg tijdelijk thuis overneemt

12%

12%

Vervangende zorg, bijvoorbeeld een
logeeropvang of dagopvang

12%

13%

Materiële hulp, bijvoorbeeld een douchestoel
of rolstoel

11%

Emotionele steun

10%

Afstemming met en begrip van werkgever
Informatie over de ziekte of beperking van
zorgvrager
Mantelzorgbijeenkomsten, bijvoorbeeld om
ervaringen te delen
Anders, namelijk:

Ik heb geen behoefte aan hulp en
ondersteuning

8%
18%

9%

13%

4%

7%

3%

10%
7%

10%
35%

Mantelzorg

30%
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Meerderheid krijgt geen hulp en ondersteuning
Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die behoefte hebben aan
hulp en ondersteuning.
Welke van deze hulp en ondersteuning krijgt u ook bij het doen van
mantelzorg? (n=101) Meer antwoorden mogelijk

Praktische hulp, bijvoorbeeld in het huishouden

10%

Materiële hulp, bijvoorbeeld een douchestoel of
rolstoel

10%

Ondersteuning bij regeltaken, bijvoorbeeld
aanvraag indicaties en regelen hulpmiddelen
Emotionele steun

8%
6%

Iemand die de zorg tijdelijk thuis overneemt

3%

Vervangende zorg, bijvoorbeeld een
logeeropvang of dagopvang

2%

Mantelzorgbijeenkomsten, bijvoorbeeld om
ervaringen te delen

2%

Educatie, bijvoorbeeld cursussen gericht op
voorlichting of vaardigheden

2%

Financiële tegemoetkomingen

2%

Afstemming met en begrip van werkgever

2%

Informatie over de ziekte of beperking van
zorgvrager

2%

Informatie en voorlichting over mantelzorg

1%

Ik krijg geen hulp en ondersteuning

67%

Mantelzorg
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Vrijwilligerswerk vooral in de gemeente verricht

Gemeente
Rheden

Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht om
mensen of de samenleving te helpen of te ondersteunen.

Verricht u vrijwilligerswerk? (n=598)

Ja, in de gemeente Rheden

Ja, buiten de gemeente Rheden

Nee

38%

Ja, in de gemeente Rheden
Ja, buiten de gemeente Rheden
Nee

15%

2019 (n=621) 2017 (n=687)
43%
41%
17%
18%
48%
48%

54%

Vrijwilligerswerk
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Meeste vrijwilligerswerk tussen de 1 en 10 uur per week

Gemeente
Rheden

De vragen over vrijwilligerswerk zijn enkel beantwoord door deelnemers die
hebben aangegeven vrijwilligerswerk te verrichten.
Hoeveel uur per week doet u aan vrijwilligerswerk ......

buiten de gemeente Rheden (n=91)

in de gemeente Rheden (n=234)

88%

87%

9%

10%

Buiten de gemeente Rheden
Minder dan 1 uur per week - 10
uur per week
10 - 20 uur per week
20 uur per week of meer

2019 (n=105) 2017 (n=121)

In de gemeente Rheden
Minder dan 1 uur per week - 10
uur per week
10 - 20 uur per week
20 uur per week of meer

2019 (n=268) 2017 (n=285)

89%

94%

10%
2%

6%
2%

89%

78%

9%
3%

21%
1%

Minder dan 1 uur per week – 10 uur per week
10-20 uur per week
20 uur per week of meer

Vrijwilligerswerk
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Vergelijkbaar deel ervaart af en toe of (bijna) nooit
knelpunten

Gemeente
Rheden

Vrijwilligerswerk kan veel voldoening geven, maar soms wordt het als
belastend ervaren.
Ervaart u wel eens knelpunten? (n=287)
4%

49%
Het percentage dat (bijna) nooit knelpunten
ervaart neemt per jaar af. In 2016 ervaarde
namelijk 61% (bijna) nooit knelpunten, terwijl
dit in 2022 47% is.

Ja, regelmatig
of vaak
Af en toe
Nee, nooit of
bijna nooit
47%

Ja, regelmatig of vaak
Af en toe
Nee, nooit of bijna nooit

2019 (n=323) 2017 (n=355) 2016 (n=240)
10%
9%
8%
42%
37%
31%
48%
55%
61%

Vrijwilligerswerk
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Vrijwilligerswerk combineren met andere
verplichtingen is grootste knelpunt

Gemeente
Rheden

Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die knelpunten ervaren bij
het doen van vrijwilligerswerk.
Welke knelpunten ervaart u? (n=145) Meer antwoorden mogelijk
2019 (n=168) 2017 (n=163) 2016 (n=93)
Kan het moeilijk combineren met mijn
andere verplichtingen

56%

Weinig tijd voor mezelf

31%

Zit er aan vast/ zo’n verplichting

29%

Emotionele belasting

27%

Lichamelijke belasting

19%

Gebrek aan financiële
tegemoetkoming
Onvoldoende ondersteuning
Weet niet waar ik voor ondersteuning
terecht kan
Anders, namelijk:

16%
9%

6%
9%

41%

41%

42%

29%

20%

20%

19%

25%

23%

31%

29%

26%

18%

21%

12%

16%

18%

15%

16%

14%

14%

4%

2%

2%

21%

17%

18%

In het huidige onderzoek ervaren deelnemers
het combineren van vrijwilligerswerk en
andere verplichtingen als een groter knelpunt
dan voorgaande jaren.

Vrijwilligerswerk
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Nagenoeg geen behoefte aan advies en ondersteuning
aangaande vrijwilligerswerk

Gemeente
Rheden

Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning aangaande uw
vrijwilligerswerk? (n=287)

Nee

94%
2019 (n=323) 2017 (n=355) 2016 (n=240)

Ja, namelijk:

Nee

94%

95%

94%

Ja, namelijk:

6%

5%

6%

6%

Er wordt met name aangegeven dat ze
behoefte hebben aan ondersteuning/
waardering vanuit de gemeente

Vrijwilligerswerk
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Hoge tevredenheid met vrijwilligerswerk

Gemeente
Rheden

Hoe tevreden bent u met uw vrijwilligerswerk? (n=287)

23%

(Zeer)
ontevreden

De tevredenheid met het vrijwilligerswerk is
hoog, maar afgenomen ten opzichte van
voorgaande jaren.

Niet tevreden,
niet ontevreden
76%

(Zeer) tevreden

2019 (n=323) 2017 (n=355) 2016 (n=240)
(Zeer) ontevreden
1%
1%
0%
Niet tevreden, niet ontevreden
11%
13%
13%
(Zeer) tevreden
88%
87%
87%

Vrijwilligerswerk
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Meerderheid is geholpen door een vorm van
hulp/ondersteuning bij doen van vrijwilligerswerk

Gemeente
Rheden

Welke hulp en ondersteuning helpt u/zou u helpen bij het doen van
vrijwilligerswerk? (n=287) Meer antwoorden mogelijk
Hulp bij het zoeken van vrijwilligers

20%

2019 (n=323)
16%

Financiële
tegemoetkoming/onkostenvergoeding

17%

14%

Cursussen/scholing

17%

20%

Hulp bij regeltaken (zoals hulp bij
aanvraag subsidies)

14%

15%

Hulp bij het vinden van de juiste
contacten/netwerkbijeenkomst

10%

14%

Advies en begeleiding door een
professional

10%

14%

Hulp bij het vinden van passend
vrijwilligerswerk

10%

5%

Begeleiding en advies over het opzetten
van acties/organisaties
Anders, namelijk:

6%

12%
36%

39%

Er wordt met name aangegeven dat er
geen hulp of ondersteuning nodig is

Vrijwilligerswerk
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Meerderheid krijgt geen hulp/ ondersteuning bij het
doen van vrijwilligerswerk

Gemeente
Rheden

Welke van deze hulp en ondersteuning krijgt u ook bij het doen van
vrijwilligerswerk? (n=287) Meer antwoorden mogelijk
Ik krijg geen hulp en ondersteuning

57%

Cursussen/scholing
Advies en begeleiding door een
professional

8%
4%

Financiële
tegemoetkoming/onkostenvergoeding

3%

Hulp bij het zoeken van vrijwilligers

3%

Hulp bij het vinden van de juiste
contacten/netwerkbijeenkomst

3%

Hulp bij regeltaken (zoals hulp bij
aanvraag subsidies)

2%

Hulp bij het vinden van passend
vrijwilligerswerk

2%

Begeleiding en advies over het opzetten
van acties/organisaties
Anders

0%
23%

Vrijwilligerswerk
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Beoordeling hoe buurtbewoners omzien naar elkaar

Gemeente
Rheden

Hoe beoordeelt u de mate waarin uw buurtbewoners omzien naar elkaar?
(n=598)

8%

(Zeer) slecht
46%
Niet goed, niet
slecht

De mate waarin buurtbewoners omzien naar
elkaar is tussen 2016 en 2019 gestegen en
gedaald in het huidige onderzoek.

(Zeer) goed

36%

Weet ik
niet/geen
mening

10%

(Zeer) slecht
Niet goed, niet slecht
(Zeer) goed
Weet ik niet/ geen mening

2019 (n=621) 2017 (n=687) 2016 (n=590)
12%
10%
12%
36%
38%
34%
48%
40%
41%
4%
12%
13%

Buurtwerk

26

Een derde van de inwoners heeft initiatieven uitgevoerd of
daaraan meegewerkt

Gemeente
Rheden

Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. De gemeente en
welzijnsorganisatie Incluzio ondersteunen inwonersinitiatieven die
hieraan bijdragen. Ook door deze ondersteuning hebben inwoners
initiatieven opgestart die omzien naar elkaar in buurten en wijken
versterkt.

Heeft u het afgelopen jaar zelf een initiatief opgepakt of meegewerkt aan
een initiatief van een andere inwoner in uw eigen buurt of omgeving?
(n=598)
Ik heb meegewerkt aan een initiatief van
een andere inwoner

Ik heb zelf een initiatief uitgevoerd

Ik heb overwogen zelf een initiatief uit te
voeren, maar dit niet gedaan

Ik heb (nog) nooit een initiatief
uitgevoerd of daaraan meegewerkt

21%

12%

7%

59%

Buurtwerk

2019 (n=620) 2017 (n=687) 2016 (n=590)

22%

18%

16%

17%

9%

12%

6%

4%

4%

56%

70%

69%
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Ruim driekwart heeft geen ondersteuning gehad bij
opzetten of uitvoeren van initiatieven in eigen buurt
Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die in het afgelopen
jaar een initiatief opgezet of uitgevoerd hebben.

Gemeente
Rheden

Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die in het afgelopen jaar een
initiatief opgezet of uitgevoerd hebben en hier ondersteuning bij hebben gehad.

Heeft u ondersteuning gehad bij het opzetten of uitvoeren van
initiatieven in uw eigen buurt of omgeving? (n=205)

Van wie heeft u deze ondersteuning gekregen? (n=52)

23%

Ja
Nee

77%

Buurtwerk
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De aangeboden ondersteuning helpt bij het opzetten en
uitvoeren van initiatieven

Gemeente
Rheden

Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die in het afgelopen jaar een
initiatief opgezet of uitgevoerd hebben en hier ondersteuning bij hebben gehad.
Hoe beoordeelt u de onderstaande stelling?

De aangeboden ondersteuning helpt mij bij het opzetten en uitvoeren
van initiatieven in mijn eigen buurt of omgeving. (n=52)
2%

24%

(Zeer) mee
oneens
Niet mee eens,
niet mee oneens
74%

(Zeer) mee eens

Buurtwerk
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Meerderheid niet bekend met ondersteuning die vanuit
Incluzio kan worden verkregen voor initiatieven

Gemeente
Rheden

Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die in het afgelopen jaar een
initiatief opgezet of uitgevoerd hebben of dit hebben overwogen te doen.
Bent u ermee bekend dat u van de welzijnsorganisatie Incluzio
ondersteuning kunt krijgen bij het opzetten of uitvoeren van initiatieven
in de eigen buurt of omgeving? (n=245)

41%
Ja
Nee
59%

Buurtwerk
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Ruime meerderheid zoekt voor zichzelf hulp in eigen
netwerk indien nodig

Gemeente
Rheden

Stel, u breekt uw heup en moet geopereerd worden. Na de operatie lukt
het niet om uw huis schoon te maken en boodschappen te doen.

Wat zou u doen in deze situatie? (n=598) Meer antwoorden mogelijk
Ik zoek hulp in mijn netwerk (familie,
vrienden of kennissen)

78%

Ik zoek hulp en ondersteuning in de
buurt

23%

Ik zoek hulp via de huisarts

23%

Ik zoek hulp bij de gemeente

23%

Ik zoek hulp bij een
vrijwilligersorganisatie, hulporganisatie
of stichting
Anders namelijk:

Ik weet niet wat ik zou doen

12%

De organisaties die onder andere
genoemd worden zijn: thuis-/buurtzorg,
MVT, Humanitas, STOER, Incluzio en
het Wmo loket

8%

4%

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Met name via huisarts en eigen netwerk hulp gezocht voor
een kind indien nodig

Gemeente
Rheden

Stel, u heeft een kind dat het moeilijk heeft. U heeft behoefte aan meer
hulp en ondersteuning bij deze problemen.

Wat zou u doen in deze situatie? (n=598) Meer antwoorden mogelijk
Ik zoek hulp via de huisarts

51%

Ik zoek hulp in mijn netwerk (familie,
vrienden of kennissen)

46%

Ik zoek hulp bij school

38%

Ik zoek hulp bij maatschappelijk werk

28%

Ik zoek hulp bij de gemeente
Ik zoek hulp bij een vrijwilligersorganisatie,
hulporganisatie of stichting
Ik zoek hulp en ondersteuning in de buurt

23%
12%
10%

Anders namelijk:

8%

Ik weet niet wat ik zou doen

8%

Er wordt vooral genoemd dat het niet
van toepassing is, omdat ze geen
kinderen hebben

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Ruime meerderheid zoekt computerhulp in eigen netwerk
indien nodig

Gemeente
Rheden

Stel, u heeft moeite met het gebruik van uw computer. U wilt graag uw
computer goed kunnen gebruiken, zodat u uw rekeningen kunt betalen
en gemakkelijker mee kunt blijven doen..

Wat zou u doen in deze situatie? (n=598) Meer antwoorden mogelijk
Ik zoek hulp in mijn netwerk (familie,
vrienden of kennissen)

77%

Ik ga naar de bibliotheek

31%

Ik zoek hulp bij een
vrijwilligersorganisatie, hulporganisatie
of stichting

16%

Ik zoek hulp en ondersteuning in de
buurt

Ik zoek hulp bij de gemeente

Ik weet niet wat ik zou doen

13%

5%

3%
Antwoorden die vaker genoemd worden
zijn: Student aan huis en SeniorWeb

Anders namelijk:

11%

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Geen behoefte aan hulp of ondersteuning in het
dagelijks leven

Gemeente
Rheden

Heeft u op dit moment behoefte aan hulp of ondersteuning in het
dagelijks leven? (n=598)

10%
Een antwoord dat vaker terugkeert
is huishoudelijke hulp
Ja
Nee

90%

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Meerderheid weet waar ze de hulp/ondersteuning aan
kan vragen

Gemeente
Rheden

Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die momenteel geen
behoefte hebben aan hulp of ondersteuning in het dagelijks leven.
Weet u waar u de hulp of ondersteuning kunt aanvragen? (n=56)

36%
Ja, namelijk bij:
Nee

Deelnemers die weten waar ze
hulp of ondersteuning aan kunnen
vragen, noemen met name de
gemeente (zoals het Wmo loket)

64%

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Bekendheid met vrijwilligers- of hulporganisaties

Gemeente
Rheden

Hieronder staat een aantal initiatieven. Dit zijn vrijwilligers- of
hulporganisaties die makkelijk te benaderen zijn. Wilt u aangeven of u de
organisaties kent en weet wat ze doen? (n=598)

Dorpshuis, buurthuis, inloophuis
Humanitas
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT)
Jongerenwerker
Informatiepunten Incluzio Rheden
Vrijwilligerspunt Rheden

53%

31%

41%

45%

36%

16%

32%

25%

25%
20%

14%
48%
42%

21%

55%

17%

64%

Stichting MEE

19% 13%

68%

STOER

19% 14%

67%

Boodschappenservice

18% 5%

16%

77%

Klantcoaches Incluzio Rheden 10% 15%

76%

Dorpscoaches Incluzio Rheden 9% 14%

77%

Ja, ik ken het en ik weet wat ze doen
Ja, ik ken het, maar ik weet niet wat ze doen
Nee, ken ik niet

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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(Bijna) niemand bekend met andere vrijwilligers- of
hulporganisaties

Gemeente
Rheden

Kent u nog andere vrijwilligers- of hulporganisaties in de gemeente
Rheden? (n=598)

14%

Ja, namelijk:

Voorbeelden van genoemde
antwoorden zijn: Ons Raadhuis,
PlusBus, de kerk en VPTZ

Nee

86%

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Een kleine groep maakt gebruik van initiatieven

Gemeente
Rheden

Heeft u al eens gebruik gemaakt van...... (n=598)

Dorpshuis, buurthuis, inloophuis

39%

61%

Loket Incluzio

22%

78%

STOER

21%

79%

Stichting MEE

21%

79%

Vrijwilligerspunt Rheden

21%

79%

Dorpcoaches

16%

84%

Klantcoaches

14%

86%

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp
9%
(MVT)

91%

Humanitas

95%

Jongerenwerker

97%

Boodschappenservice

97%

Heeft u structureel hulp nodig om
zelfstandig te kunnen wonen

95%
Ja

Nee

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Hulp in huishouding meest nodig om zelfstandig te kunnen
wonen

Gemeente
Rheden

Vanwege het lage aantal respondenten is deze vraag indicatief
Welke ondersteuning heeft u nodig om zelfstandig te kunnen wonen? (n=28) Meer antwoorden mogelijk

Hulp in de huishouding (bijv. schoonmaken en boodschappen doen )

92%

Hulp bij onderhoud van de tuin

47%

Hulp bij mijn persoonlijke administratie (bijv. invullen formulieren)

40%

Informatie en advies (bij wonen, welzijn en zorg)

34%

Hulp bij klussen in huis

33%

Goed bereikbare voorzieningen(bijv. winkels, postkantoor, huisarts)

26%

Begeleiding bij vrijetijdsbesteding (bijv. bij sportbeoefening, culturele activiteiten)

18%

Financiële ondersteuning of advies

17%

Woningaanpassing (bijv. beugels in wc)

17%

Vervoersmogelijkheden

15%

Hulpmiddelen (bijv. rollator)

14%

Hulp bij persoonlijke verzorging (bijv. wassen en aankleden)

13%

Maaltijdvoorziening aan huis

13%

Anders, namelijk:

11%

Alarmering

10%

Bezoek aan huis voor gezelligheid

8%

Ontmoetingsplek in de buurt

6%

Hulp bij de zorg van mijn echtgeno(o)t(e) /partner

0%

Dagopvang en/of dagbehandeling

0%

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Alle ondersteuning die nodig is meestal ontvangen

Gemeente
Rheden

Vanwege het lage aantal respondenten is deze vraag indicatief
Indien u ondersteuning nodig heeft die u nog niet ontvangt, weet u dan
waar u terecht kunt voor informatie over deze ondersteuning? (n=28)

Ik ontvang alle ondersteuning die ik
nodig heb

58%

Nee

Ja, namelijk:

32%

10%

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Weinig belemmeringen ervaren om deel te nemen aan
activiteiten buitenshuis

Gemeente
Rheden

Ervaart u belemmeringen om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis?
(n=598) Meer antwoorden mogelijk
2019 (n=621)
Nee

82%

81%

Ja, ik kan niet vanwege mijn gezondheid

6%

6%

Ja, ik vind het te duur

5%

6%

Ja, ik heb geen tijd vanwege zorg voor
een naast

3%

5%

Ja, ik durf niet

2%

2%

Ja, door een ingrijpende gebeurtenis in
mijn privé-situatie

2%

2%

Ja, ik heb geen vervoer

2%

2%

Ja, ik voel me buitenshuis niet veilig

1%

1%

Ja, door het verlies van de persoon met
wie ik de activiteiten ondernam

1%

0%

Ja, namelijk:

5%

7%

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoners
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Bijlagen

Gemeente
Rheden

Bijlage I - Achtergrondvariabelen

Leeftijd (n=598)
< 45 jaar

12%

45 - 54 jaar

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar
leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke
invloed van de niet geheel representatieve steekproef weg te
nemen. Op deze pagina staan ongewogen resultaten. De rest
van de rapportage zal gewogen resultaten bevatten. Meer
informatie over de weging staat in bijlage 2 weergegeven.

15%

55 - 64 jaar

25%

65 - 74 jaar

30%

> 74 jaar

18%

Woonplaats (n=596)
38%

34%

16%

Velp

Dieren

Rheden

4%

2%

2%

2%

1%

De Steeg

Ellecom

Spankeren

Laag-Soeren

Buiten de gemeente

Bijlage I
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Gemeente
Rheden

Bijlage II - Onderzoeksverantwoording
Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Weging

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar
de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie.
In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een
statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet
door toeval wordt veroorzaakt. Het betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd
als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van
een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake van een
betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek
op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de
uitkomsten in 95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd.
Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de
niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare
werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in
ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en
tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met
een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden
aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge
van bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale
populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef.
Concreet: indien een onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat
50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald
aspect, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 5% boven of 5%
onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is
gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief
onderzoek.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten tussen de 45 en
54 jaar, krijgt een respondent uit deze groep bijvoorbeeld weegfactor 1,30
en een respondent tussen de 55 en 64 jaar (die oververtegenwoordigd is)
weegfactor 0,84. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een
steekproef met een aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden
‘opgeblazen’ tot 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3
en een minimale weegfactor van 0,5 gehanteerd. Een weegfactor tot 5
wordt echter geaccepteerd. Indien gewenst kan de tabel met alle
gehanteerde weegfactoren opgevraagd worden.
Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (598)
kunnen met 95% betrouwbaarheid en 3,98% nauwkeurigheid uitspraken
worden gedaan op een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Bijlage II
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